
CONVOCATÒRIA MITJANS DE 

COMUNICACIÓ 

Benvolguts/benvolgudes, 

Des de Unitat contra el Feixisme i Racisme de Catalunya us convidem a la roda de 

premsa que es durà a terme el dilluns 18 de Març a la seu de la Fede.cat 

(organitzacions per la justícia global) a les 12 hores al carrer Tàpies1-3 de Barcelona. 

Entorn a les mobilitzacions internacionals pel 21 de Març, dia mundial contra la 

eliminació de la discriminació Racial, i a través de les més de 650 organitzacions 

adherides a UCFR, convoquem a la societat civil a manifestar-se el dissabte 23 de Març 

a les 17 hores a jardinets de Gràcia de Barcelona a favor de la diversitat i contra 

l’extrema dreta, representada per VOX.  

Aquest és el manifest que agrupa aquesta manifestació, on s’hi aproven els següents 

punts: 

 StopVOX! Ni VOX ni qui defensi les mateixes polítiques.

 No al racisme institucional; drets cívics i drets humans per a tothom.

 Prou impunitat per al feixisme. Prou criminalització de l’antifeixisme.

 Cap pas enrere en la igualtat: no al masclisme, no a la LGTBIfòbia.

 Contra la islamofòbia, l’antisemitisme, la romafòbia i la negrefòbia.

 Per la convivència en la diversitat

 Per un món sense racisme.

És aquesta la primera acció contundent per iniciar la campanya contra l’extrema dreta 

que es desenvoluparà fins a finals de les diverses jornades electorals. 

http://www.worldagainstracism.org/
https://ucfr.cat/adhesions/
https://ucfr.cat/adhesions/
https://ucfr.cat/2019/02/07/manifestacio-23mstopvox/


Dilluns assistiran a la roda de premsa algunes representants significatives d’algunes de 

les entitats signants, que també atendran a la premsa per convocar a la societat civil per 

a la manifestació. Han confirmat per el moment:  

- Oriol Amorós, secretari d’igualtat, migracions i ciutadania de la Generalitat

- Mireia Mata, directora general d’igualtat de la Generalitat

- Joan Tardà i la Najat Driouech (ERC)

- Joan Josep Nuet (EUIA)

- Eulàlia Reguant i en Jordi Magrinyà (CUP)

- Jordi Giró (CONFAVC)

- David Minoves (CIEMEN)

- USTEC, CCOO i UGT,

- Omnium i ANC

- Ajuntament de Barcelona

Dilluns us donarem més informació dels motius i detalls d’aquestes convocatòries i del 

calendari d’accions i mobilitzacions previstes per aquesta primavera. farem entrega d’un 

dossier premsa.  

Podeu confirmar la vostra assistència a aquest mateix correu: info@ucfr.cat o contactant 
amb Dani Celma

RODA DE PREMSA MANI CONTRA VOX 

DILLUNS 18 DE MARÇ 

12 HORES 

LA FEDE.CAT 

LES TÀPIES 1-3 

Us hi esperem!

mailto:info@ucfr.cat

